
Številka zadeve: 

Datum odločbe:  

Področje: (npr. šolstvo, financiranje zasebnih osnovnih šol) 

Izrek: (npr. ugotovljena ne/skladnost z Ustavo + način odprava neskladja) 

Datum predpisa: Datum, ko je bil sprejet predpis, ki ga je obravnavalo US 

Dodatno: (npr. odgovor DZ, mnenje vlade) 

Odločitev: število glasov ZA:PROTI; število PLM, število OLM  

SAMO ZA: priimki sodnikov  

SAMO PROTI: priimki sodnikov  

PLM 1: priimek sodnika, ki je podal to LM, in sodnikov, ki so se pridružili temu LM 

PLM 2: priimek sodnika, ki je podal to LM, in sodnikov, ki so se pridružili temu LM 

OLM1: priimek sodnika, ki je podal to LM, in sodnikov, ki so se pridružili temu LM 

OLM2: priimek sodnika, ki je podal to LM, in sodnikov, ki so se pridružili temu LM 

Izločeni: priimki sodnikov, ki so se iz odločanja izločili. 

ANALIZA: imena članov skupine, ki so ocenjevali odločbo 

 

POVZETEK ZADEVE: 

Povzetek vsebine, o kateri se je odločalo, glavnih razlogov, ki so jih navedli pobudniki/pritožniki, in 

glavnih argumentov / razlogov, s katerimi je US utemeljilo svojo odločitev. 

Povzetek glavnih razlik med LM in odločbo (za vsako LM).  

 

EKONOMSKA DIM. 1 2 3 4 5 

Pozicija sodbe in protisodbe      

Pozicija LM      

PLM1: priimki      

PLM1: priimki      

OLM1: priimki      

OLM2: priimki      

PROTI: priimki      

ZA: vsi ostali      

(Opomba: ekonomska dimenzija se nanaša na vprašanja svobodne gospodarske pobude/državne 

intevencije in na vprašanja dohodkovne in premoženjske enakosti. Pozicija 1 pomeni zavzemanje za 

intervencionizem in/ali prerazdeljevanje dohodkov in premoženja, pozicija 5 zavzemanje za prosti trg 

ter proti državnemu prerazdeljevanju). 

 

Obrazložitev pozicij 

Posebej za sodbo, protisodbo in vsako LM. Biti mora jasno zapisano, zakaj ocenjevalec meni, da je to 

najbolj primerna pozicija, po možnosti/potrebi tudi s ponazoritvijo, kaj bi bila lahko drugačna pozicija. 

 

Če predlagano točkovanje odstopa od metodologije, tudi obrazložitev tega. 

 

 

 



DRUŽBENA DIM. 1 2 3 4 5 

Pozicija sodbe in protisodbe      

Pozicija LM      

PLM1: priimki      

PLM1: priimki      

OLM1: priimki      

OLM2: priimki      

PROTI: priimki      

ZA: vsi ostali      

 

(Opomba: družbena dimenzija se nanaša na razmerja med svoboščinami in pravicami posameznikov 

ali družbenih skupin v odnosu do drugih posameznikov ali družbenih skupin ali do družbe oziroma 

kolektiva.) 

 

Obrazložitev pozicij 

Posebej za sodbo, protisodbo in vsako LM. Biti mora jasno zapisano, zakaj ocenjevalec meni, da je to 

najbolj primerna pozicija, po možnosti/potrebi tudi s ponazoritvijo, kaj bi bila lahko drugačna pozicija. 

 

Če predlagano točkovanje odstopa od metodologije, tudi obrazložitev tega. 

 

AVTORITARNA DIM. 1 2 3 4 5 

Pozicija sodbe in protisodbe      

Pozicija LM      

PLM1: priimki      

PLM1: priimki      

OLM1: priimki      

OLM2: priimki      

PROTI: priimki      

ZA: vsi ostali      

 

(Opomba: avtoritarna dimenzija se nanaša na razmerja med svoboščinami in pravicami posameznikov 

ali družbenih skupin v odnosu do države oziroma različnih državnih institucij vključno s sodstvom). 

 

Obrazložitev pozicij 

Posebej za sodbo, protisodbo in vsako LM. Biti mora jasno zapisano, zakaj ocenjevalec meni, da je to 

najbolj primerna pozicija, po možnosti/potrebi tudi s ponazoritvijo, kaj bi bila lahko drugačna pozicija. 

 



Če predlagano točkovanje odstopa od metodologije, tudi obrazložitev tega. 

 

 

 

MEDNARODNA PRAVNA VPETOST (OCENA OD 1 DO 4 ali neocenjeno-NC) 

Odločitev in sodniki ZA 1-4 Kratka utemeljitev 

PLM1: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

PLM1: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

OLM1: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

OLM2: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

PROTI: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

 

Opomba:  

1-se ne sklicuje na mednarodno/tuje pravo ali sodno prakso 

2-se sklicuje, vendar obrobno ali ilustrativno samo na nekaj mestih  

3-se sklicuje, vendar tega ne uporabi kot enega odločilnih argumentov 

4-se sklicuje in uporabi kot enega odločilnih argumentov za odločitev ali ločeno mnenje 

 

 

NAKLONJENOST VLADI (OCENA OD 1 DO 4 ali neocenjeno - NC) 

Odločitev in sodniki ZA 1-4 Kratka utemeljitev 

PLM1: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

PLM1: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

OLM1: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

OLM2: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

PROTI: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

 

Opomba:  

1-odloči drugače, kot sledi iz mnenja vlade 

2-delno skladno in delno nasprotno mnenju vlade 

3-odloči tako, kot sledi iz mnenja vlade, vendar z vsebinsko drugačno utemeljitvijo 

4- odloči tako, kot sledi iz mnenja vlade z vsebinsko enako ali podobno utemeljitvijo 

 

Če je bilo mnenje DZ drugačno od mnenja vlade oz. če je mnenje podalo samo DZ: 

NAKLONJENOST DZ (OCENA OD 1 DO 4 ali neocenjeno - NC) 

Odločitev in sodniki ZA 1-4 Kratka utemeljitev 

PLM1: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 



PLM1: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

OLM1: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

OLM2: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

PROTI: priimki 1-4 Kratka utemeljitev 

 

Opomba:  

1-odloči drugače, kot sledi iz mnenja DZ 

2-delno skladno in delno nasprotno mnenju DZ 

3-odloči tako, kot sledi iz mnenja DZ, vendar z vsebinsko drugačno utemeljitvijo 

4- odloči tako, kot sledi iz mnenja DZ z vsebinsko enako ali podobno utemeljitvijo 

 

 
 


